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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 2008 ήταν µια χρονιά - σταθµός για τα Τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27 Τελωνειακές 

∆ιοικήσεις γιόρτασαν δεόντως την 40ή Επέτειο της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης που ιδρύθηκε 

την 01 Ιουλίου 1968. Επί τη ευκαιρία λοιπόν της 40ής Επετείου και µέσα στα πλαίσια ενός 

εξαιρετικά πολύπλοκου περιβάλλοντος, αφενός τονίστηκε το γεγονός ότι για 40 χρόνια (1968-2008) 

οι εν λόγω ∆ιοικήσεις εργάζονται µαζί σκληρά µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινής τελωνειακής 

οντότητας,  το αποτέλεσµα της οποίας συνιστά σήµερα µια πραγµατικότητα µε απτά οφέλη για τον 

πολίτη της ΕΕ στους τοµείς της προστασίας της κοινωνίας και της διευκόλυνσης του εµπορίου  κι 

αφετέρου δόθηκε το στίγµα σε σχέση µε το µελλοντικό ρόλο των Τελωνείων, ένα ρόλο που 

εστιάζεται κυρίως στην επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα 

στην προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση του 

εµπορίου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα 

των πιο πάνω, στις 04 Ιουλίου 2008 στο Παρίσι, 

υιοθετήθηκε η ∆ιακήρυξη των Παρισίων για το 

µελλοντικό ρόλο των Τελωνείων και στην ουσία 

τέθηκαν µια σειρά από κοινούς στρατηγικούς στόχους 

οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν για να µπορέσουν 

οι Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών της ΕΕ να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 

σύγχρονου και διαρκώς µεταβαλλόµενου οικονοµικού περιβάλλοντος.  

Το óραµα των Τελωνείων της ΕΕ για το µέλλον και µπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, 

στοχεύει στην επίτευξη µιας ισορροπίας µεταξύ της διευκόλυνσης και του ελέγχου. Στο παρόν 

στάδιο και για τα επόµενα 5 χρόνια, ένας από τους βασικότερους στόχους στην ΕΕ είναι τα 

«Ηλεκτρονικά Τελωνεία» που στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού τελωνειακού 

περιβάλλοντος µε πλήρη απεξάρτηση από το χαρτί. Η πρωτοβουλία αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα 

στα 27 Κράτη Μέλη και στους εµπόρους να εργαστούν µαζί µέσω διαδικτύου και θα επιτρέψει στα 

Τελωνεία και τις επιχειρήσεις να εργαστούν καλύτερα, γρηγορότερα και πιο οικονοµικά. 

Ταυτόχρονα, ο Εκσυγχρονισµένος Τελωνειακός Κώδικας θα αποτελέσει το νοµικό πλαίσιο πάνω 
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στο οποίο θα βασιστούν οι Τελωνειακές Αρχές για να ξεδιπλώσουν τον ηγετικό τους ρόλο 

ενεργώντας  στην καρδιά της παγκόσµιας εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Κατά το έτος που πέρασε, το Τελωνείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας λειτουργώντας ως µια 

σύγχρονη Τελωνειακή ∆ιοίκηση, υλοποίησε τους στόχους του τέταρτου κατά σειρά χρόνου του 

στρατηγικού του σχεδίου για την περίοδο 2005 - 2008 και ταυτόχρονα ολοκλήρωσε µέσω µιας 

αναλυτικής διαδικασίας συµµετοχικού στρατηγικού σχεδιασµού το νέο Στρατηγικό Σχέδιο            

2009 - 2012 που θα αποτελέσει τον οδηγό για την αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που από κοινού έχουν θέσει τα Τελωνεία της ΕΕ.  

Μέσω µιας ισορροπηµένης φιλοσοφίας - προσέγγισης που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο όλων 

των προσπαθειών, που στοχεύει παράλληλα στη συστηµατική προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη 

της διοικητικής ικανότητας και που διαρκώς µεριµνά για την ανάπτυξη µιας ικανότητας 

προσαρµογής στις συνεχείς αλλαγές, εξελίξεις και µεταλλάξεις του ευρύτερου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, η ∆ιοίκηση του Τελωνείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας βλέπει µπροστά και 

ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον.  
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ΙΙ. ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ,ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ,  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ 

 2.1 Όραµα   
Το Όραµα του Τελωνείου είναι να συνεχίσει την προσπάθειά του για τη µεταµόρφωσή του 

σε ένα σύγχρονο οργανισµό που θα διαδραµατίζει πλήρη ρόλο ως τελωνειακή υπηρεσία 

Kράτους-Mέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελεί παράδειγµα που και άλλοι θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν. Θα είναι ευέλικτο, αποτελεσµατικό και αξιόπιστο και θα 

προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και στον εµπορικό κόσµο. 

Ταυτόχρονα θα διευρύνει το ρόλο του ως προστάτη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

Πάνω απ’ όλα το προσωπικό του θα τυγχάνει σεβασµού για τον επαγγελµατισµό, την 

ακεραιότητα, το ήθος, την ευπρέπεια και την άψογη συµπεριφορά του.  

 2.2 Αποστολή  
Η Αποστολή του Τελωνείου είναι:  

 • η προστασία της διεθνούς κοινωνίας και του περιβάλλοντος και η διευκόλυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας της ζωής µέσα από την παρεµπόδιση της παράνοµης 

διακίνησης των ναρκωτικών και άλλων ειδών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και 

περιορισµούς,  

 • η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων για τα οποία έχει ευθύνη,  

 • η διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και  

 • η συλλογή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εµπορίου που αφορούν τη 

δραστηριότητα του Τµήµατος.  

 2.3 Αξίες  

Για την επίτευξη της Aποστολής του, το Τελωνείο σέβεται το νόµο, τα δικαιώµατα και τις 

ελευθερίες των ατόµων, εφαρµόζει την εθνική νοµοθεσία σωστά και µε συνέπεια ενώ  

σέβεται τις διεθνείς συµφωνίες και συµβάσεις. ∆ιευκολύνει τη γρήγορη διακίνηση επιβατών 

και εµπορευµάτων. Το προσωπικό του είναι αµερόληπτο, τίµιο και υπάρχει πλήρης 

διαφάνεια στις σχέσεις του µε το κοινό. 
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 2.4 Οργανωτική ∆οµή  

Το Τελωνείο είναι οργανωµένο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελείται από το 

Αρχιτελωνείο και τα Επαρχιακά Τελωνεία Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

Στελεχώνεται µε τελωνειακό, γραµµατειακό, διοικητικό και λογιστικό προσωπικό καθώς 

επίσης και µε ένα αριθµό εργατών.  

 2.5 Στρατηγικές Επιδιώξεις   

Σύµφωνα µε το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Τελωνείου το οποίο καλύπτει την 

περίοδο 2005-2008, το Τελωνείο έχει τις ακόλουθες στρατηγικές επιδιώξεις :   

 • την αύξηση της ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του στο 

επίπεδο που απαιτείται για την εκτέλεση της Αποστολής του,  

 • την επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάµεσα στον αποτελεσµατικό τελωνειακό 

έλεγχο από τη µια και στη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου και της διακίνησης 

επιβατών και φορτίων από την άλλη, 

 • τη διεύθυνση του Τµήµατος µε τρόπο που να καθιστά τις δραστηριότητές του όσο 

το δυνατό πιο ανοικτές και διάφανες σε όλα τα νόµιµα ενδιαφερόµενα µέρη,  

 • την ενίσχυση της επαγγελµατικής φήµης του Τελωνείου, τόσο ενδοτµηµατικά όσο 

και προς τα έξω,  

 • τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και των πόρων του 

Τµήµατος και  

 • την ενεργή δραστηριότητά του µέσα στην οικογένεια των Τελωνείων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΙΙΙ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 το Τελωνείο επιδιώκοντας την επίτευξη των στρατηγικών του  

στόχων ανέπτυξε πλούσια επιχειρηµατική δράση η οποία εντάσσεται στους ακόλουθους βασικούς 

τοµείς - περιοχές ενδιαφέροντος :  
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3.1 Εισπράξεις 

Κατά το 2008 το Τελωνείο εισέπραξε συνολικά €687,7 εκ., τα οποία αναλύονται σε  €56,7 εκ. 

εισαγωγικούς δασµούς, €624,3 εκ φόρους κατανάλωσης και  €6,7 εκ άλλους έµµεσους φόρους και 

διάφορα έσοδα. Συνολικά και σε σχέση µε το 2007 τα έσοδα του Τελωνείου αυξήθηκαν σε 

ποσοστιαία βάση κατά 1,5%. 

 

Πίνακας 

Σύγκριση συνολικών εσόδων του Τελωνείου για την περίοδο 2007-2008 

∆ιαφορά  2007          
(€) 

2008          
(€) 

(€) (%) 
 

Εισαγωγικοί ∆ασµοί 
 

 
52,7 

 
56,7 

 
+4 

 
+7,6 

 
Φόροι Κατανάλωσης 

 

 
619,4 

 
624,3 

 
+4,8 

 
+0,8 

 
Άλλα Έσοδα 

 

 
5,8 

 
6,7 

 
+0,9 

 
+16 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
677,9 

 
687,7 

 
+9,8 

 
+1,5 

 

3.2 Επιβολή του νόµου  

Στο θέµα αυτό οι κύριες προτεραιότητες ήταν:  

• η πάταξη του λαθρεµπορίου, της απάτης και της συναφούς εγκληµατικής δράσης για τη 

διασφάλιση της είσπραξης εισαγωγικών δασµών και των άλλων φόρων για τους οποίους 

το Τελωνείο έχει αρµοδιότητα και  

• η ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, η συµβολή στη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής καθώς και η παρεµπόδιση και πάταξη της παράνοµης διακίνησης 

όπλων µαζικής καταστροφής, ναρκωτικών και άλλων αγαθών που υπόκεινται σε 

απαγορεύσεις και περιορισµούς.  
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Για την επίτευξη των πιο πάνω, το Τελωνείο χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και µεθόδους 

εργασίας, όπως για παράδειγµα την ανάλυση κινδύνου που επιτρέπει την επικέντρωση των ελέγχων 

σε ύποπτα άτοµα και εµπορεύµατα.  

Κατά τη διάρκεια του 2008 το Τελωνείο :  

 Χειρίσθηκε 1.685 υποθέσεις που αφορούσαν τη διάπραξη διαφόρων αδικηµάτων και 

εισπράχθηκαν € 0,1 εκ. εισαγωγικοί δασµοί, € 0,7 εκ. φόροι κατανάλωσης και € 0,17 εκ. 

ΦΠΑ που είχαν αποφευχθεί, καθώς επίσης € 0,45 εκ. συµβιβαστικά ποσά, € 0,1 εκ. 

χρηµατικές επιβαρύνσεις και € 0,04 εκ. τόκοι.  

 Οργανώθηκαν επιχειρήσεις για ελέγχους στα υποστατικά εµπόρων που οδήγησαν σε 

πολλές κατασχέσεις εµπορευµάτων.  

 Κατασχέθηκαν 181.871 τεµάχια εµπορευµάτων που παραβιάζουν δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, 

διαµετακόµισης ή εναπόθεσής τους σε ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη.  

 

 

 

 

 

 

 

 Προέβη σε συµβιβασµούς τελωνειακών αδικηµάτων, δηλαδή αποδέχθηκε από τους 

παραβάτες την πληρωµή ενός συµβιβαστικού ποσού αντί της ποινικής δίωξης τους. 

 Καταχώρησε 26 ποινικές διώξεις στο ποινικό ∆ικαστήριο και απέστειλε τα γεγονότα 

για την έγερση αγωγής προς είσπραξη απαιτήσεων του Τµήµατος σε δασµούς, φόρους 

και άλλα ποσά για 28 υποθέσεις και για έγερση αγωγής δήµευσης για 6 υποθέσεις. 

Εναντίον του Τµήµατος έχουν καταχωρηθεί 33 προσφυγές µε βάση το άρθρο 146 του 

Συντάγµατος. 

 Σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε στην Κύπρο το 8ο σεµινάριο 

του ∆ικτύου Επικοινωνιακών Φορέων (OAFCN) του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την 

καταπολέµηση της απάτης, (OLAF) µε θέµα "Technologies New Tools New 

Audiences".      
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3.3 Νοµοθετική Εργασία  

 
Κατά το έτος 2008 ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµος αρ. 91 (Ι) του 2004 τροποποιήθηκε σε 

τέσσερις περιπτώσεις και πιο συγκεκριµένα µε τους Νόµους 22(Ι)/2008, 39(Ι)/2008, 64(Ι)/2008 

και 91(Ι)/2008. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούσαν µηχανοκίνητα οχήµατα, επιφύλαξη σε 

συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης περιορισµένης ισχύος καθώς και καπνικά προϊόντα.  

Επιπρόσθετα, κατά το έτος 2008 τροποποιήθηκε και/ή συµπληρώθηκε η δευτερογενής 

Τελωνειακή και περί Φόρων Κατανάλωσης Νοµοθεσία µε τις ακόλουθες Κανονιστικές 

∆ιοικητικές Πράξεις : 

 
α) Κανονισµοί, ∆ιατάγµατα και Γνωστοποιήσεις µε βάση τον περί Τελωνειακού Κώδικα 

Νόµο αρ. 94 (Ι) του 2004: 

 

 Το περί Τελωνείων (Τέλη Υπερωρίας) ∆ιάταγµα του 2008 - Κ.∆.Π. 311/2008 µε ηµερ. 

δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την 1.8.2008. 

 Γνωστοποίηση για την αναπροσαρµογή των τελών υπερωρίας - Κ.∆.Π. 28/2008 µε ηµερ. 

δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την 18.1.2008. 

 

β) Κανονισµοί, ∆ιατάγµατα και Γνωστοποιήσεις µε βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόµο αρ. 91 (Ι)  του 2004 : 

 Γνωστοποίηση για τον καθορισµό της πλέον ζητούµενης τιµής λιανικής πώλησης τσιγάρων 

- Κ.∆.Π. 9/2008 µε ηµερ. δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την 

11.1.2008. 

 Γνωστοποίηση µε βάση το Μέρος ∆ του Τέταρτου Παραρτήµατος για αποµειώσεις σε 

µηχανοκίνητα οχήµατα - Κ.∆.Π. 271/2008 µε ηµερ. δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας την 11.7.2008. 

 Γνωστοποίηση για τις απώλειες (φύρες) ενεργειακών προϊόντων - Κ.∆.Π. 351/2008 µε 

ηµερ. δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την 19.9.2008. 

 Γνωστοποίηση για τις παραδόσεις ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών - 

Κ.∆.Π. 462/2008 µε ηµερ. δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την 

19.12.2008. 
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3.4 ∆ιοικητικές ∆οµές και Τελωνειακές ∆ιαδικασίες 

 Συνεχίστηκε κατά το 2008 η υλοποίηση της συµφωνίας αναδιοργάνωσης του Τελωνείου που 

περιλαµβάνεται στον περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµο Αρ. 1 του 2007. 

Συγκεκριµένα έχουν πληρωθεί οι 22 κενές θέσεις προαγωγής στη θέση Τελωνειακού Λειτουργού 

Α΄ και οι 7 θέσεις Βοηθού Τελώνη. Για την συµπλήρωση της υλοποίησης των προνοιών του 

Νόµου Αρ. 1 του 2007 υπολείπεται η πλήρωση 54 κενών θέσεων Τελωνειακού Λειτουργού. Η 

θέση αυτή είναι θέση πρώτου διορισµού. Οι 54 κενές θέσεις θα δηµοσιευθούν για πλήρωση στην 

επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατά το πρώτο τετράµηνο του 2009 όπως διαλαµβάνεται 

στη σχετική νοµοθεσία. 

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πιο πάνω Νοµοθεσίας, το Τελωνείο θα λειτουργήσει 

µε πλήρη σύνθεση των εγκεκριµένων θέσεων του, γεγονός που θα του δώσει τη δυνατότητα να 

φέρει εις πέρας την Αποστολή του χωρίς τα έντονα προβλήµατα υποστελέχωσης που 

αντιµετωπίζει σήµερα. Σηµειώνεται ότι η πλήρωση των 54 κενών θέσεων Τελωνειακού 

Λειτουργού θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας το οποίο επιτρέπει την  

πλήρωση των θέσεων αυτών µε εξωτερικό προσωπικό, δηλαδή προσωπικό που δεν θα προέρχεται 

υποχρεωτικά από το Τελωνείο.  

 

3.5 Τεχνολογίας της Πληροφορικής  

Το 2008, το µηχανογραφηµένο σύστηµα του Τελωνείου «ΘΗΣΕΑΣ» λειτούργησε για τον 

έλεγχο όλων των διασαφήσεων εισαγωγών, οι οποίες από την ηµέρα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατατίθενται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά, για τη διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων που 

εισπράττονται από το Τελωνείο καθώς επίσης και για την επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

εκεί όπου η νοµοθεσία και οι διαδικασίες το απαιτούν. Ολοκληρώθηκε επίσης η µηχανογράφηση 

της τήρησης του αρχείου αφίξεων και αναχωρήσεων αεροσκαφών.  

Επιπρόσθετα, έγινε η ανάλυση  για την ανάπτυξη των συστηµάτων που απαιτούνται για την 

εφαρµογή του Καν. 648/2005 για την ασφάλεια στην Ευρώπη, όπως το Σύστηµα εξαγωγών, τα 

Συστήµατα ελέγχου συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου, το Νέο σύστηµα ανάλυσης 

κινδύνου και το Σύστηµα ελέγχου της διακίνησης ειδών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης. 

Ενηµερώθηκαν σχετικά οι εργασιακοί εταίροι.  

Όσον αφορά το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα των προσωρινών εισαγωγών έχει ολοκληρωθεί 

η µελέτη και ο προγραµµατισµός για τη λειτουργία του εν λόγω συστήµατος, έχουν εισαχθεί σε 

αυτό όλα τα σχετικά δεδοµένα και έχει τεθεί σε πλήρη εφαρµογή από την 01 Ιανουαρίου 2009.  
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Η ιστοσελίδα του Τελωνείου παραµένει το κατεξοχήν µέσο πληροφόρησης και ενηµέρωσης των  

εργασιακών εταίρων και των πολιτών γενικότερα κι ως εκ τούτου η προσπάθεια εµπλουτισµού 

και επικαιροποίησή της έχει τεθεί πάνω σε µόνιµη και συστηµατική βάση. Επιπλέον, σε ό,τι 

αφορά το ενδοδίκτυο του Τελωνείου «ΆΝΤΛΑΝΤΑΣ», συνεχίστηκε ο εµπλουτισµός του µε νέα 

στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον του Τελωνείου κατά τρόπο που να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τέλος, το Τελωνείο 

κατανοώντας τις ανάγκες του συγχρόνου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την αξία της 

µηχανογράφησης, έχει τροχιοδροµήσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την αναβάθµιση 

σηµαντικών αυτόνοµων ηλεκτρονικών εφαρµογών όπως για παράδειγµα το σύστηµα 

παρακολούθησης οφειλών.  

 

3.6 Προσωπικό και Επιµόρφωση  

Πάγια πολιτική του Τελωνείου είναι ότι η επιµόρφωση των λειτουργών και των εργασιακών 

εταίρων θα πρέπει να είναι συστηµατική και συνεχής. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατά το 

2008, το Τελωνείο οργάνωσε σειρά επιµορφωτικών προγραµµάτων είτε από µόνο του είτε σε 

συνεργασία µε την Αστυνοµία. Παράλληλα και µέσα στα πλαίσια προγραµµάτων της ΕΕ, 

λειτουργοί του Τελωνείου, συµµετείχαν σε δραστηριότητες επιµόρφωσης στο εξωτερικό. Επίσης, 

στα πλαίσια του Προγράµµατος «Τελωνεία 2013», το Τελωνείο διοργάνωσε στην Κύπρο ένα 

συνέδριο για τη λειτουργία του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος διαµετακόµισης, στο οποίο 

συµµετείχαν τελωνειακοί λειτουργοί από όλα τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη της ΕΕ. 

 

3.7 Εσωτερικές και Εξωτερικές σχέσεις 

Συνεχίστηκε η ανάπτυξη και διαχείριση των εξωτερικών και 

εσωτερικών σχέσεων του Τελωνείου. Το 2008, τα τελωνειακά 

δρώµενα σηµατοδοτήθηκαν από την 40ή Επέτειο της 

Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης. Σε αυτά τα πλαίσια, το 

Τελωνείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε συνεργασία µε τα 

υπόλοιπα Τελωνεία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε 

ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής εκστρατείας που είχε ως 

στόχο την ενηµέρωση των πολιτών της ΕΕ, σχετικά µε τη σηµασία της Τελωνειακής Ένωσης και 

το ρόλο των Τελωνείων στη σύγχρονη εποχή. Μέσω µιας στοχευµένης επικοινωνιακής δράσης 

(ειδικές εκδηλώσεις, διανοµή πλούσιου ενηµερωτικού υλικού, συµµετοχή σε τηλεοπτικές 

εκποµπές, πραγµατοποίηση παρουσιάσεων και ακαδηµαϊκών διαλέξεων, δηµοσίευση άρθρων και 
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ανακοινώσεων στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας ως µέρος της 

ειδικής ιστοσελίδας του Τελωνείου κ.α.) ο πολίτης της Κυπριακή ∆ηµοκρατίας είχε την ευκαιρία 

να ενηµερωθεί επί του όλου θέµατος.  

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, οι λειτουργοί του Τελωνείου συµµετείχαν σε συναντήσεις 

Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου της ΕΕ και παράλληλα, στα πλαίσια 

παροχής τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ, το Τελωνείο διοργάνωσε στην Κύπρο επισκέψεις 

τελωνειακών λειτουργών από άλλες χώρες Κράτη - Μέλη της ΕΕ. Επίσης προετοιµάστηκε και 

διοργανώθηκε στη Λευκωσία, η συνάντηση της Τετραµερούς Τεχνικής Επιτροπής µεταξύ των 

Τελωνειακών ∆ιοικήσεων της Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.  
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ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

 
Το 2009, το Τελωνείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα ξεκινήσει την υλοποίηση του νέου 

στρατηγικού του σχεδίου που θα καλύψει την περίοδο 2009 - 2012.  Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 

αντικατοπτρίζοντας το Όραµα και την Αποστολή του Τελωνείου, στοχεύει µεταξύ άλλων στη 

µόνιµη και συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του έτσι ώστε το 

προσωπικό να καταστεί πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό προς όφελος του Κύπριου πολίτη αλλά 

και των πολιτών της ΕΕ γενικότερα. Το Τελωνείο, καλούµενο να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, θέτει στο επίκεντρο των προσπαθειών 

του τον πολίτη και τη συνεργασία µε τους εργασιακούς του εταίρους. Σε αυτά τα πλαίσια οι βασικοί 

άξονες δραστηριοτήτων γύρω από τους οποίους αναµένεται να κινηθεί το Τελωνείο της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2009 είναι οι ακόλουθοι :  

 

 Εντατικοποίηση της προσπάθειας για ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας σε όλους τους  

τοµείς των δραστηριοτήτων του και µείωση των παραβάσεων της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

 Βελτίωση και ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας για αύξηση των εσόδων.  

 Επίτευξη σωστής ισορροπίας ανάµεσα στον αποτελεσµατικό τελωνειακό έλεγχο και τη 

διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου µε στόχο την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη διακίνηση 

επιβατών και ροή φορτίων. 

 Αναβάθµιση και περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων µε τους εργασιακούς εταίρους και τις 

τελωνειακές διοικήσεις άλλων χωρών. 

 Αναβάθµιση και στόχευση των ελέγχων σε τοµείς αυξηµένης επικινδυνότητας. 

 Αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Τµήµατος (εξοπλισµός κλπ).  

 Εκσυγχρονισµός και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

εστιάζοντας την προσπάθεια στην επίτευξη του στόχου που αφορά στα «Ηλεκτρονικά 

Τελωνεία», για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος µε πλήρη 

απεξάρτηση από το χαρτί.   
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 Ανάπτυξη του Συστήµατος Ελέγχου Εξαγωγών και άλλων συστηµάτων που θα πρέπει να 

λειτουργήσουν για την εφαρµογή του Καν. 648/2005 για την ασφάλεια στην Ευρώπη, όπως 

τα Συστήµατα ελέγχου συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου, το Νέο σύστηµα 

ανάλυσης κινδύνου και το Σύστηµα ελέγχου της διακίνησης ειδών που υπόκεινται σε 

φόρους κατανάλωσης. 

 

 Συστηµατική Ενηµέρωση των εργασιακών εταίρων για όλα τα συστήµατα που αφορούν την 

εφαρµογή του Καν. 648/2005 για την ασφάλεια στην Ευρώπη.   

 Συνέχιση της προσπάθειας για µόνιµη και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.   
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